
1. Enem 2015   

 

 
 

Texto I 
Um ato de criatividade pode gerar um modelo produtivo. Foi o que aconteceu com a palavra sambódromo, 
criativamente formadacom a terminação -(o)dromo (=corrida), que figura em hipódromo, autódromo, cartódromo, 
formas que designam   itens culturais da alta burguesia. Não demoraram a circular, a partir de então, formas 
populares como rangódromo, beijódromo, camelódromo. 

AZEREDO, J. C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Publifolha, 2008. 
Texto II 
Existe coisa mais descabida do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba? Em 
grego, -dromo quer dizer “ação de correr, lugar de corrida”, daí as palavras autódromo e hipódromo. É certo que, 
às   vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr para não perder pontos, mas não se descoloca 
a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. 

GULLAR, F. Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 3 ago. 2012. 
Há nas línguas mecanismos geradores de palavras. Embora o texto II apresente um julgamento de valor sobre a 
formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete: 
a)  o dinamismo da língua na criação de novas palavras. 
b) uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras. 
c)  a apropriação inadequada de mecanismos de criação de palavras por leigos. 
d)  o reconhecimento a impropriedade semântica dos neologismos. 
e)  a restrição na produção de novas palavras com o radical grego. 
 

2. Leia o trecho da música “Pedro pedreiro”, de Chico Buarque:  
Pedro pedreiro penseiro esperando o trem 
Manhã parece, carece de esperar também 

Para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém 
Pedro pedreiro fica assim pensando […] 

No trecho lido, há uma palavra que destoa do vocabulário formal. A palavra penseiro pode ser classificada como: 
a) figura de linguagem. 
b) figura de sintaxe ou figura de construção. 
c) neologismo. 
d) onomatopeia. 
e) hibridismo. 
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3. (Enem 2010)  
Carnavália 
Repique tocou 
O surdo escutou 
E o meu corasamborim 
Cuíca gemeu, será que era meu, quando ela passou por mim? 

[…] ANTUNES, A.; BROWN, C.; MONTE, M. Tribalistas, 2002 (fragmento) 
  
No terceiro verso, o vocábulo “corasamborim”, que é a junção coração + samba + tamborim, refere-se, ao mesmo 
tempo, a elementos que compõem uma escola de samba e a situação emocional em que se encontra o autor da 
mensagem, com o coração no ritmo da percussão. Essa palavra corresponde a um(a): 
 
a) estrangeirismo, uso de elementos linguísticos originados em outras línguas e representativos de outras culturas. 
b) neologismo, criação de novos itens linguísticos, pelos mecanismos que o sistema da língua disponibiliza. 
c) gíria, que compõe uma linguagem originada em determinado grupo social e que pode vir a se disseminar em 
uma comunidade mais ampla. 
d) regionalismo, por ser palavra característica de determinada área geográfica.  
e) termo técnico, dado que designa elemento de área específica de atividade. 
 

4. (Unicamp 2018)  
 

Estrangeirismos são palavras e expressões de outras línguas usadas correntemente em nosso cotidiano. Sobre o 
emprego de palavras estrangeiras no português, o linguista Sírio Possenti comenta: 
“Tomamos alguns verbos do inglês e os adaptamos a nosso sistema verbal exclusivamente segundo regras do 
português. Se adotarmos start, logo teremos estartar (e todas as suas flexões), pois nossa língua não tem sílabas 
iniciais como st-, que imediatamente se tornam est-. A forma nunca será startar, nem ostartar ou ustartar, nem 
estarter ou estartir, nem printer ou printir, etc., etc., etc”. 

(Adaptado de Sírio Possenti, “A questão dos estrangeirismos”, em Carlos Alberto Faraco, Estrangeirismos: guerras em torno da língua. São Paulo: Parábola, 
2001, p. 173-174.) 

Leia o glossário abaixo com palavras de um contexto específico de linguagem de Internet.  
Glossário: 
Bug: falha devido ao mau funcionamento em um programa de informática. 
Computar: contar, incluir. 
Dar load: carregar. 
Lolking: site da Internet sobre o jogo. 
Ranked: partida que dá pontos ao jogador.  
Server: servidor; em informática, é um programa ou um computador que fornece serviços a uma rede de 
computadores. 
Upar: subir de nível, recarregar. 
 
As alternativas abaixo reproduzem trechos de um fórum de discussão na Internet sobre um jogo eletrônico. Nessa 
discussão, um jogador queixa-se por não ter conseguido se conectar a uma partida e ter perdido pontos. Escolha a 
alternativa que contém um exemplo do processo de adaptação de verbos do inglês para o sistema verbal do 
português, como descreve Sírio Possenti. 
 
a) “Aconteceu logo na manhã deste domingo, quando iniciei uma ranked.” 
b) “Nem upei meu personagem de tanto problema no server.”  
c) “Entrei no lolking para ver se a partida estava sendo computada.” 
d) “Ela não deu load e pensei que era um bug no site.” 
 
5. Assinale a alternativa que corresponda ao conceito de composição por justaposição:  
a) Justaposição é o processo pelo qual se forma uma nova palavra por eliminação de parte de uma palavra existente, 
como em Floripa (Florianópolis). 
b) Justaposição é a combinação de dois ou mais radicais, que sofrem alteração na sua forma fonológica, como em 
pernalta (perna + alta). 



c) Justaposição é o processo de criação de novas palavras para atender às necessidades de expressão de seus falantes 
em contextos específicos, como em deletar (apagar parte/todo de um arquivo no computador/celular/tablet). 
d) Justaposição é o processo de utilização de palavras de outras línguas, que vão se incorporando à Língua Portuguesa 
em virtude do uso com o passar dos tempos, como em shopping (centro/mercado para se fazer compras). 
e) Justaposição é o processo de combinação de dois ou mais radicais, os quais não sofrem alteração na sua forma 
fonológica, ou seja, não há mudança nos fonemas originais.  

6. (Faap-SP) 
“Vou-me embora para Parságada.” 
Embora sofreu o processo de formação de palavras a que chamamos de:  
 
a)  Derivação prefixal 
b) Derivação sufixal 
c) Composição por justaposição  
d) Composição por aglutinação 
e) Derivação regressiva 
 
7. Quanto à flexão de gênero, os substantivos jornalista, criatura, carneiro e baleia, são, respectivamente.  
a) Sobrecomum, comum de dois gêneros, biforme e epiceno. 
b) Sobrecomum, sobrecomum, epiceno, biforme. 
c) Comum de dois gêneros, comum de dois gêneros, biforme, só é usado no feminino. 
d) Comum de dois gêneros, biforme, biforme, epiceno. 
e) Comum de dois gêneros, sobrecomum, biforme e epiceno. 

 
8. Em “Tem bocas que murmuram preces…”, a sequência morfológica é: 
a) verbo-advérbio-pronome relativo-verbo-substantivo. 
b) verbo-substantivo-conjunção -verbo-substantivo. 
c) verbo-substantivo-conjunção-verbo-adjetivo. 
d) verbo-adjetivo-pronome indefinido-verbo-substantivo. 
e) verbo-substantivo-pronome relativo-verbo-substantivo. 

 
9. Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de ambos os sexos. Uma das alternativas 
seguintes constituída de três substantivos dessa espécie é:  
a) a criança, a vítima, o selvagem 
b) a criança, a testemunha, o agente 
c) a vítima, a jovem, o parente 
d) a criança, a vítima, o cônjuge 
e) a testemunha, a patroa, o mestre 

 
10. Em “O medicamento era destinado a pacientes de alcoolismo”, o substantivo em destaque é comum de dois 
gêneros. Assinale a alternativa que apresenta dois substantivos que também são comuns de dois gêneros.  
a)    Mártir e monstro 
b)    Carrasco e sósia 
c)    Xereta e intérprete 
d)    Criatura e piloto 
e)    Ídolo e cônjuge 

 
11. (FESP) Nesta relação de palavras: cônjuge, criança, cobra e cliente, temos:  
a) dois substantivos sobrecomuns, dois epicenos e um comum de dois gêneros. 
b) dois substantivos sobrecomuns, um epiceno e um comum de dois gêneros. 
c) um substantivo sobrecomum, dois epicenos e um comum de dois gêneros.  
d) dois substantivos comum de dois e dois sobrecomuns. 
e) três substantivos comum de dois gêneros e um epiceno.  

  
12. (UNITINS – TO) 



Durante nosso relacionamento, fez tudo para que eu não conseguisse minha independência, podou-me nos estudos, 
na vida profissional, para depois me abandonar como se eu fosse um nada. Não conseguiu reconhecer minha 
existência, está tão autocentrado sem sequer perguntar a mim se quero fazer a parte complementar de nossos planos.  
 
Em relação aos termos destacados, julgue os itens.  
I. O termo “para que” é classificado como conjunção e tem valor de finalidade.  
II. O termo “para que” é classificado como preposição de causa.  
III. A palavra “sequer” aparece com valor de condição.  
IV. A palavra “autocentrado”, no texto, pode ser substituída sem prejuízo de sentido por “egoísta”.  
V. O termo “nada” tem valor de substantivo.  
 
Podemos afirmar que apenas os itens:  
a) I, IV e V são verdadeiros. 
b) II e IV são verdadeiros.  
c) I, III, IV e V são verdadeiros.  
d) II, III e IV são verdadeiros.  
e) III e IV são verdadeiros. 
 
13. Em – ... e os alunos, transferidos, mas eles ainda estão lá. – o sentido da conjunção destacada é o mesmo que se 
verifica na conjunção destacada em:  
  a) O lugar é tão perigoso que as pessoas deverão ser retiradas de lá.  
 b) Como o lugar é perigoso, as pessoas foram retiradas de lá. 
 c) O lugar é perigoso, portanto, as pessoas devem ser retiradas de lá. 
 d) O lugar é perigoso, todavia os moradores não querem sair de lá. 
 e) Se o lugar é mesmo tão perigoso, as pessoas deverão sair de lá. 
 
14. Atenha-se ao poema em evidência e, em seguida, responda às questões:  
 
          Poema só para Jaime Ovalle 
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 
(Embora a manhã já estivesse avançada). 
Chovia. 
Chovia uma triste chuva de resignação 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 
Então me levantei, 
Bebi o café que eu mesmo preparei, 
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... 
- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei.  
                                                                                        Manuel Bandeira 
a) Escreva a classe gramatical dos termos destacados no texto.  
_______________________________________________________________________________________________ 

b) Transcreva do texto uma conjunção com valor de oposição.  
_______________________________________________________________________________________________ 

c) Escreva a classe gramatical do termo “da noite”, presente no 5º verso do poema.  
________________________________________________________________________________________________ 

d) Transcreva do poema uma conjunção com valor de adição. (Reescreva abaixo a oração em que ele se encontra e 
circule-o).  
________________________________________________________________________________________________ 



 


